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 นางสาวเบญจมาศ  เมืองเกษม : การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม,รศ.ดร.
นรินทร์  สงัขรั์กษา ,ผศ. ดร.ธีรศกัดิ   อุ่นอารมยเ์ลิศ.  460  หนา้. 

    การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ 1) เพือศึกษาบริบท สภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดีและ
การปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี  2) เพือพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  3)  เพือทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  4)  เพือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  เป็นการวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development: 

R&D) โดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยแบบผสมผสาน  (mixed method research) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์เนือหาและการถอดบทเรียน 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความความตอ้งการในการจดัการความรู้
ของธนาคารความดี พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยกระบวนการจดัการความรู้คือการแสวงหาความรู้   การ
สร้างความรู้  การจดัเก็บความรู้ การวเิคราะห์และสกดัความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้  การประยกุตแ์ละปรับ
ความถูกตอ้ง2)การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชน
ไทย ซึงใชชื้อวา่ “RONGPLAKHAO Model”  ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบของการจดัการ
ความรู้และองคป์ระกอบร่วม และผ่านการรับรองรูปแบบ 3)ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคาร
ความดี พบวา่ จากการทีไดเ้รียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานไดน้าํมาสู่การวางแผนการดาํเนินงาน ในการเตรียมชุมชน
เป็นการประชุมชีแจงเพือการทําความเขา้ใจกับผูน้ําชุมชน รวมทังสร้างทีมและแกนนาํ  ส่วนการอบรมเพือ
ยกระดบัการจดัการความรู้ พบวา่คะแนนความรู้หลงัการอบรมสูงกวา่คะแนนก่อนอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .05 สาํหรับการจดัเวทีแลกเปลียนรู้ ไดส้ร้างความเขา้ใจทางดา้นมิติการจดัการความรู้และมิติของธนาคาร
ความดีมากขึน มีความภาคภูมิใจทีมีธนาคารความดีเป็นศูนยร์วมการทาํกิจกรรมทีส่งเสริมให้คนทาํความดี  โดย
การประเมินและปรับปรุงรูปแบบพบวา่รูปแบบอยูใ่นเกณฑดี์ ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติ  มีความถูกตอ้งและ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยรูปแบบมีความสมบูรณ์
ครบถว้นไม่ตอ้งปรับปรุงหรือแกไ้ขส่วนใดเพิมเติม  และการถอดบทเรียนในครังนีเป็นการพิจารณากระบวนการ
ในการดาํเนินงาน โดยผา่นการเตรียมชุมชน การศึกษาดูงาน การอบรมยกระดบัความรู้  การประชุมสัมมนา  และ
การจดัการความรู้ ตลอดจนการเรียนรู้ทีไดส้ร้างขึนเพือนาํไปสู่การมีความรู้ ทศันคติ และทกัษะในการจดักิจกรรม
ของธนาคารความดีต่อไป 
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 The objectives of this research were 1) to study context, circumstances of goodness bank Knowledge 

management and the excellent practices. 2) to develop knowledge management model of goodness bank to reinforce 

social well-being for thai community 3) to try out the model of Knowledge management of goodness bank to reinforce 

create green and happiness for thai community 4) to evaluate and improve model of goodness bank knowledge 

management to reinforce social well-being for thai community .This research used research and development and used 

mixed method research. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, content analysis and 

lesson learned.         

 The results of this study were as follows: 1) the circumstances of knowledge management and need of 

goodness bank showed that the overall was at high. The knowledge management were knowledge acquisition, creation 

knowledge,storing knowledge, analysis and externalization knowledge transfer/distribution and application/correction.2) 

development of knowledge management model of goodness bank to reinforce social green and happiness for thai 

community. It entitled “RONGPLAKHAO Model” that included the principle, objectives and the components of 

knowledge management and conjoint. Based on the assessment of the experts were at the highest level. ) The result of 

using knowledge management model of goodness bank was found that learning through study visit led to the 

implementation plan. For the meeting preparation, it was clarification meeting with community  leaders to make 

understanding. Including team building and leadership. The workshop to enhance knowledge management found that the 

knowledge scores after training higher than before training, the statistically significant at the .05 level. For knowledge 

sharing forum to make more understanding the dimension of knowledge management and goodness bank and pound to 

have goodness bank being the activities center to encourage people to  do good things. The evaluation and improvement 

of the knowledge management model of goodness band found that it was good criterion covering all issues, appropriate, 

possibility practice, accuracy and real practice. The lesson learned concerning that the p rocess of implementation via 

community preparation, visiting study, training to enhance knowledge, seminar and knowledge management as well as 

creation learning to contribute the knowledge, seminar and knowledge management as well as creating learning to 

contribute the knowledge, attitudes and skills for further activity.  
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